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3.6.2015 A8-0175/14 

Poprawka  14 

Yannick Jadot, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera b – podpunkt xi a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (xia) naleŜy zaproponować – z 
uwzględnieniem prac OECD – dyrektywę 
w sprawie przeciwdziałania erozji 
podstawy opodatkowania i przenoszeniu 
zysków, by połoŜyć kres szkodliwej 
konkurencji ze strony przedsiębiorstw, 
zwłaszcza korporacji wielonarodowych, 
które kreują swoją ogólną sytuację 
podatkową – często w wymiarze 
transatlantyckim – w sposób 
umoŜliwiający przenoszenie zysków do 
systemów prawnych przewidujących 
niŜsze podatki; naleŜy dopilnować, aby 
fundusze typu „offshore”, których 
zarządzający działają po obu stronach 
Atlantyku, miały obowiązek ustanowienia 
siedziby w miejscu prowadzenia 
działalności; naleŜy podjąć 
natychmiastowe działania, aby zapewnić 
w kwestiach podatkowych automatyczną 
wymianę informacji oraz 
sprawozdawczość z rozbiciem na 
poszczególne kraje, z wyłączeniem MŚP; 
naleŜy ustalić definicję i wykaz rajów 
podatkowych na szczeblu UE, z 
uwzględnieniem prac OECD; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/15 

Poprawka  15 

Helga Trüpel, Yannick Jadot, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera b – podpunkt xviii 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(xviii) naleŜy zapewnić w umowie, przy 

pełnym przestrzeganiu Konwencji 

UNESCO w sprawie ochrony i 

promowania róŜnorodności form wyrazu 

kulturowego, Ŝe strony zastrzegają sobie 

prawo do przyjmowania lub utrzymywania 

dowolnych środków (w szczególności 

środków o charakterze regulacyjnym lub 

finansowym) w odniesieniu do ochrony 

bądź propagowania róŜnorodności 

kulturowej i językowej, zgodnie ze 

stosownymi artykułami Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak 

równieŜ w odniesieniu do wolności i 

pluralizmu mediów, niezaleŜnie od 

stosowanej technologie czy platformy 

dystrybucji, przy czym naleŜy pamiętać, Ŝe 

mandat udzielony Komisji przez państwa 

członkowskie jednoznacznie wyłącza 

usługi audiowizualne; 

(xviii) naleŜy zapewnić w prawnie 
wiąŜącej, generalnej klauzuli znajdującej 
zastosowanie do całej umowy, przy 

pełnym przestrzeganiu Konwencji 

UNESCO w sprawie ochrony i 

promowania róŜnorodności form wyrazu 

kulturowego, Ŝe strony zastrzegają sobie 

prawo do przyjmowania lub utrzymywania 

dowolnych środków (w szczególności 

środków o charakterze regulacyjnym lub 

finansowym) w odniesieniu do ochrony 

bądź propagowania róŜnorodności 

kulturowej i językowej, zgodnie ze 

stosownymi artykułami Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak 

równieŜ w odniesieniu do wolności i 

pluralizmu mediów, niezaleŜnie od 

stosowanej technologie czy platformy 

dystrybucji, przy czym naleŜy pamiętać, Ŝe 

mandat udzielony Komisji przez państwa 

członkowskie jednoznacznie wyłącza 

usługi audiowizualne; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/16 

Poprawka  16 

Helga Trüpel, Yannick Jadot, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera b – podpunkt xx a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (xxa) naleŜy zagwarantować dzięki 
klauzuli ogólnej prawo państw 
członkowskich UE do przyjmowania lub 
utrzymywania wszelkich środków 
dotyczących świadczenia wszystkich usług 
edukacyjnych i kulturalnych, które 
funkcjonują na zasadzie non-profit 
oraz/lub w jakimkolwiek stopniu 
otrzymują publiczne finansowanie lub 
pomoc państwa w jakiejkolwiek formie, a 
takŜe dopilnować, by prywatnie 
finansowani usługodawcy zagraniczni 
spełniali te same wymogi dotyczące 
jakości i akredytacji, co usługodawcy 
krajowi; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/17 

Poprawka  17 

Yannick Jadot, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera c – podpunkt i a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (ia) naleŜy określić w szczególności 
sektory i podsektory rolne, które mają być 
wyłączone z zakresu współpracy 
regulacyjnej w ramach TTIP, w tym 
obszary wraŜliwe, co do których unijne i 
amerykańskie prawodawstwo znacząco się 
od siebie róŜni, obejmujące – choć się doń 
nie ograniczające – prawodawstwo 
dotyczące dobrostanu zwierząt, 
organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie, klonów i ich potomstwa, 
wybielaczy chlorowych na tuszkach 
kurcząt, hormonów wzrostu stosowanych 
w produkcji mięsa i mleka, antybiotyków 
w produktach pochodzących z hodowli, 
agrochemikaliów i środków ochrony 
roślin; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/18 

Poprawka  18 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera c – podpunkt i b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (ib) wzywa Komisję do uznania poniŜszych 
środków regulacyjnych lub norm za 
podstawowe i niepodlegające Ŝadnym 
kompromisom: 

 – niezatwierdzanie substancji czynnych i 
najwyŜsze dopuszczalne w UE poziomy 
pozostałości pestycydów, 

 – środki regulacyjne dotyczące substancji 
zaburzających funkcjonowanie układu 
hormonalnego, 

 – zintegrowane podejście UE do 
bezpieczeństwa Ŝywności, w tym przepisów 
dotyczących dobrostanu zwierząt, 

 – zastosowanie prawodawstwa UE 
dotyczącego przekazywania konsumentom 
informacji na temat Ŝywności, 

 – wdroŜenie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 w 
sprawie badań klinicznych produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi, w 
szczególności obowiązek publikowania w 
publicznie dostępnej bazie danych 
kompletnych streszczeń wyników badania 
klinicznego dla wszystkich badań 
klinicznych po zakończeniu procedury 
przyznawania pozwolenia, 

 – kompetencje państw członkowskich w 
dziedzinie organizacji systemów opieki 
zdrowotnej, w tym wycena i refundacja 
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produktów leczniczych oraz dostęp do 
leków, 

 – ograniczenia składników w produktach 
kosmetycznych oraz zakaz testowania na 
zwierzętach składników kosmetycznych i 
produktów końcowych, 

 – strategie polityczne UE w dziedzinie 
energii odnawialnej, technologii 
ekologicznych oraz realizacji celów UE w 
dziedzinie klimatu i energii, 

 – środki na rzecz zmniejszenia zaleŜności 
od paliw kopalnych oraz unijne i/lub 
międzynarodowe procesy prowadzące do 
dekarbonizacji transportu, 

 – wymogi dotyczące ekoprojektu dla 
produktów wykorzystujących energię; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/19 

Poprawka  19 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera c – podpunkt ii a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (iia) naleŜy uznać, Ŝe w obszarach, w 
których UE i USA mają bardzo róŜne 
przepisy, nie dojdzie do porozumienia, jak 
w przypadku usług opieki zdrowotnej, 
GMO, stosowania hormonów w hodowli 
bydła, REACH i jego wdraŜania oraz 
klonowania zwierząt do celów 
hodowlanych, i tym samym do 
zrezygnowania z negocjacji w tych 
obszarach; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/20 

Poprawka  20 

Yannick Jadot, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera d – podpunkt iii 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(iii) naleŜy zapewnić, Ŝe normy pracy i 

ochrony środowiska nie będą 

uwzględnione tylko w rozdziale 

dotyczącym handlu i trwałego rozwoju, ale 

równieŜ w innych częściach umowy, 

dotyczących m.in. inwestycji, handlu 

usługami, współpracy regulacyjnej i 

zamówień publicznych; 

(iii) naleŜy zapewnić, Ŝe normy pracy i 

ochrony środowiska nie będą 

uwzględnione tylko w rozdziale 

dotyczącym handlu i trwałego rozwoju, ale 

równieŜ w innych częściach umowy, 

dotyczących m.in. inwestycji, handlu 

usługami, współpracy regulacyjnej i 

zamówień publicznych; naleŜy 
dopilnować, aby handel i inwestycje nie 
były wspierane kosztem osłabienia praw 
pracy; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/21 

Poprawka  21 

Yannick Jadot, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera d - podpunkt vii a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (viia) naleŜy zapewnić uwzględnienie w 
negocjacjach w sprawie TTIP celu 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w UE o 95% do roku 2050 i w związku z 
tym podkreślić, Ŝe najlepszym sposobem 
osiągnięcia tego celu z punktu widzenia 
gospodarki i środowiska jest 
przedsięwzięcie wspólnych, ambitnych i 
wiąŜących środków słuŜących 
zapewnieniu efektywności energetycznej i 
oszczędnościom energii oraz 
propagowanie odnawialnych źródeł 
energii; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/22 

Poprawka  22 

Yannick Jadot, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera d - podpunkt viii a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (viiia) naleŜy dopilnować, aby paliwa 
szczególnie wysokoemisyjne, takie jak gaz 
płynny (LNG) uzyskiwany z gazu 
łupkowego i ropa naftowa uzyskiwana z 
piasków bitumicznych, nie były 
dopuszczone na rynku UE, gdyŜ brak 
takiego zakazu zagroziłby realizacji 
międzynarodowych zobowiązań 
klimatycznych, stałby w sprzeczności z 
prawodawstwem UE i celami polityki 
europejskiej w zakresie klimatu, 
podwaŜyłby zalecenia dotyczące paliw 
niekonwencjonalnych oraz naruszałby 
dyrektywę w sprawie jakości paliw; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/23 

Poprawka  23 

Yannick Jadot, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera d – podpunkt xvi 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(xvi) naleŜy zapewnić, Ŝe TTIP będzie 

zawierało ambitny, wywaŜony i 

nowoczesny rozdział poświęcony 

precyzyjnie określonym aspektom praw 

własności intelektualnej, w tym uznawaniu 

i lepszej ochronie oznaczeń 

geograficznych, oraz Ŝe będzie 

odzwierciedlało sprawiedliwy i skuteczny 

poziom ochrony, nie uniemoŜliwiając UE 
przeprowadzenia reformy swojego 
systemu praw autorskich, a zarazem 

zapewni  sprawiedliwą równowagę między 

prawami własności intelektualnej a 

interesem publicznym, zwłaszcza jeśli 

chodzi o zaspokojenie potrzeby utrzymania 

dostępu do leków po przystępnych cenach 

przez dalsze wspieranie zasad 

elastyczności z porozumienia TRIPS; 

(xvi) naleŜy zapewnić, Ŝe TTIP będzie 

zawierało ambitny, wywaŜony i 

nowoczesny rozdział poświęcony 

precyzyjnie określonym aspektom praw 

własności intelektualnej, w tym uznawaniu 

i lepszej ochronie oznaczeń 

geograficznych, oraz Ŝe będzie 

odzwierciedlało sprawiedliwy i skuteczny 

poziom ochrony, a zarazem zapewni  
sprawiedliwą równowagę między prawami 

własności intelektualnej a interesem 

publicznym, zwłaszcza jeśli chodzi o 

zaspokojenie potrzeby utrzymania dostępu 

do leków po przystępnych cenach przez 

dalsze wspieranie zasad elastyczności z 

porozumienia TRIPS; naleŜy wstrzymać 
się z negocjacjami dotyczącymi praw 
autorskich, znaków towarowych i 
patentów, skoro ani sama Unia 
Europejska, ani jej państwa członkowskie 
nie podjęły decyzji dotyczącej 
kompleksowej harmonizacji tych praw z 
prawami własności intelektualnej; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/24 

Poprawka  24 

Yannick Jadot, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera e – podpunkt i 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(i) naleŜy kontynuować dotychczasowe 

wysiłki na rzecz zwiększenia przejrzystości 

w negocjacjach przez publiczne 

udostępnianie większej liczby propozycji 

negocjacyjnych, naleŜy wdroŜyć zalecenia 

Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich, zwłaszcza dotyczące zasad 

publicznego dostępu do dokumentów;  

(i) naleŜy kontynuować dotychczasowe 

wysiłki na rzecz zwiększenia przejrzystości 

w negocjacjach przez publiczne 

udostępnianie większej liczby propozycji 

negocjacyjnych, m.in. wszystkie unijne 
dokumenty negocjacyjne, które Komisja 
przekazała juŜ państwom członkowskim i 
Parlamentowi, naleŜy wdroŜyć zalecenia 

Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich, zwłaszcza dotyczące zasad 

publicznego dostępu do dokumentów; jest 
głęboko przekonany, Ŝe w obszarze 
współpracy regulacyjnej wszystkie 
skonsolidowane teksty negocjacyjne 
powinny być udostępniane publicznie; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/25 

Poprawka  25 

Yannick Jadot, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera e – podpunkt iii 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(iii) naleŜy wspierać jeszcze większe 

zaangaŜowanie państw członkowskich, 
które były odpowiedzialne za mandat 
negocjacyjny polecający Komisji 
Europejskiej rozpoczęcie negocjacji z 
USA, by kształtować ich aktywny udział w 
lepszym informowaniu obywateli 

europejskich o zakresie umowy i 

płynących z niej potencjalnie korzyściach, 

do czego zobowiązano się w konkluzjach 

Rady przyjętych w dniu 20 marca 2015 r., 

co ma umoŜliwić w Europie szeroką i 
opartą na faktach debatę publiczną na 
temat TTIP, słuŜącą przeanalizowaniu 

autentycznych obaw związanych z umową; 

(iii) naleŜy wspierać jeszcze większe 

zaangaŜowanie państw członkowskich, by 

kształtować ich aktywny udział w 
rzetelnym informowaniu obywateli 

europejskich o zakresie umowy i 

płynących z niej potencjalnie skutkach, do 

czego zobowiązano się w konkluzjach 

Rady przyjętych w dniu 20 marca 2015 r., 

co ma umoŜliwić ustalenie autentycznych 

obaw związanych z umową; 

Or. en 

 

 


